Atractii si obiective turistice din zona Vrancei

1) Muzeul de Istorie si Arheologie, Focsani
In cadrul acestuia putem admira colectii arheologice ce
provin din regiunile Coroteni, Manastioara si Candesti, dar si
celebrele culturi de la Cucuteni sau Monteoru. Mai exista si
astazi o serie de atestari documentare si de documente cu
valoare istorica, fiind identificate in regiunea Bordesti, Mera,
Candesti sau Batinesti.
Muzeul de Istorie si Arheologie din Focsani se afla
situat in acelasi sediu cu Muzeul Vrancei, in strada Garii, nr. 5.

2) Mausoleul din Focsani
In anul 1926, Societatea „Mormintele Eroilor”
este cea care a avut initiativa de a demara constructia
acestuia, impreuna cu sprijinul autoritatilor si al
localnicilor focsaneni care au suportat o parte
insemnata din cheltuieli. Asa se face ca in anul 1927 au
inceput lucrarile de construire al Mausoleului din
Focsani.
Liniile curbe, arcadele bine reliefate reusesc sa
demonstreze o parte din istoria neamului.
Mausoleul din Focsani se afla situat in
Bulevardul Bucuresti, fiind declarat monument istoric.

3) Rezervatia naturala Tisita
Rezervatia Naturala Tisita se afla situata in apropierea localitatii Lepsa, chiar in bazinele
paraurilor Tisita Mica si Tisita Mare.
In
cadrul acestei
rezervatii,
turistii pot admira specii rare de plante si
animale.
Plantele
alpino‐boreale,
atlantice si alpino‐carpatice sunt atat de
pretuite incat valoarea acestora a
transformat intreaga regiune intr‐o
adevarata rezervatie protejata.
Pentru a ajunge la Rezervatia
Naturala Tisita este nevoie sa urmati
cursul drumului 2D din directia Focsani‐
Targu Secuiesc, fiind foarte aproape de
aceasta localitate.

4) Mausoleul eroilor de la Marasesti
Mausoleul eroilor de la Marasesti, este un
monument ce a fost inaltat intre anii 1919 si 1938 fiind
cel mai spectaculos mausoleu din estul Europei, ridicat
in memoria eroilor care au luptat in Primul Razboi
Mondial. In centrul mausoleului este dispus sarcofagul
generalului Eremia Grigorescu, decedat la 21 iulie 1919.
Astazi mausoleul adaposteste 5.073 de soldati si ofiteri
in 154 de cripte individuale si 9 cripte comune de pe 18
culoare.

5) Cascada Putnei
Cascada Putna se afla situata in apropierea satului
Lepsa, fiind una dintre cele mai importante rezervatii
geologice din tara. Dimensiunea rezervatiei nu este foarte
mare, fiind cuprinsa in limita a 10 hectare, insa atractiile
naturale sunt destul de bine conturate.

6) Rezervatia naturala Focul Viu
Rezervatia

naturala Focul Viu se afla in

apropierea orasului Focsani, la numai 37 kilometri
departare, in localitatea Andreiasu de Jos, pe malul
Milcovului.
Potrivit specialistilor, ca urmare a unor depozite
de hidrocarburi insemnate, acestea ies la suprafata,
generand flacari destul de pronuntate. Flacarile difera in
dimensiuni, pornind de la cele mai joase de 10
centimetri si pana la cele mai inalte, ajungand uneori
chiar la 60‐70 centimetri

7) Casa memoriala Mos Ion Roata
Casa lui Mos Ion Roata, monument istoric,
reprezinta o casa taraneasca de sfarsit de secol XIX. Aici s‐
a amenajat o expozitie in memoria celui care a
reprezentat judetul Putna in calitate de deputat in divanul
Ad‐hoc al Moldovei.

8) Manastirea Lepsa
Amplasata intr‐un cadru natural deosebit de
pitoresc si ingrijita cu multa dragoste de maicute,
Manastirea Lepsa este unul dintre cele mai vechi
asezaminte spirituale din spatiul vrancean. Manastirea,
care poarta hramul "Nasterea Maicii Domnului", a fost
initial ridicata in anul 1789 de localnici pe locul primit ca
danie "de batranul Grigorie Gherman din Tulnici".
Daramata in 1927 si refacuta din lemn in 1936, aceasta
manastire a fost reinfiintata dupa anul 1989.

9) Monumentul Unirii, Focsani
Veritabilă frescă în imagini a Unirii de la 1859,
Obeliscul Unirii din Piața cu acelaşi nume este
monumentul care reprezintă cel mai fidel episoadele
Unirii şi personajele care au înfăptuit‐o.
Obeliscul din Piața Unirii prezintă o suită se
scene cu aceste personaje, astfel încât cel care‐l
priveşte să poată urmări geneza Unirii, cu
personalitățile care au marcat acest eveniment şi
momentele importante din anii.

10) Cimitirul ostasilor germani, Soveja
Pe actualul teritoriu administrativ al județului
Vrancea s‐au purtat între 1916‐ 1918 unele din cele mai
mari lupte, iar o bună parte din teritoriul actualului județ
a fost pentru 3 ani sub ocupație austro‐germană astăzi
avem zeci de monumente ale eroilor, atât pentru soldații
români, cât şi pentru soldații ruşi, austrieci, maghiari şi
mai ales germani.

11) Ateneul Popular, Focsani
Construit în stilul românesc al arhitectilor Ion
Mincu, Petre Antonescu, S.Vasilescu, Frederich Hamel,
receptia Ateneului Popular a avut loc în anul 1945.
Constructia prevazuta cu subsol, parter si etaj a fost
ridicata pe temelie de piatra.
Accesul în cladire se face pe o scara de mozaic,
printr‐o usa în patru canate. Din holul principal, se ajunge
la etaj, unde se intra separat, fie în balconul salii de
spectacole, fie în cele trei camere amplasate pe latura de
nord.

12) Beciul Domnesc, Odobesti
Conform documentelor, acest beci exista inca de pe vremea lui
Stefan cel Mare. La 1834 pe mosia domnitorului Mihail Sturdza se
pastrau ruinele a doua crame de piatra acoperite cu sindrila.
Una dintre acestea, Beciul Domnesc a fost consolidata cu piatra
ponce de pe Milcov, devenind un loc ideal pentru invechirea vinului
in butoaie de stejar si in sticle.

13) Rezervatia de arhitectura si tehnica popular, Crangul Petresti
Prin structura sa, sectia a fost gandita ca un sat
din Vrancea cu tot tipicul sau.Amplasata in cadrul
natural al padurii Petresti, sectia in aer liber cuprinde
73 de constructii autentice grupate in 32 de complexe
cu peste 6000 de obiecte diferite.
Muzeul este structurat pe doua mari sectoare: al
instalatiilor tehnice taranesti si al gospodariilor si
constructiilor de interes public.

14) Teatrul “Mr. Gh. Pastia”, Focsani
Monumentul istoric a fost construit din
initiativa mr. Gh. Pastia, urmas al unei familii instarite
din Focsani, care doneaza suma de 300.000 lei
necesara construirii unui local de teatru.
Actul de donatie a fost autentificat la 8 aprilie
1908 la Tribunalul Putna. Comisia de concurs pentru
alegerea proiectului localului de teatru alcatuita din
maestrul Constantin Nottara si ing. Ion Mincu, si Gh.
Baicoianu au retinut din cele patru proiecte lucrarea
ing arh Constantin Ciugolea.

